
 

Protokół Nr XXXII/2017 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 24 maja 2017 roku 

 

Ad.1. Otwarcia XXXII. Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski dokonał 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski: P. Piotr Wojdacz witając 

wszystkich obecnych Radnych, sołtysów wsi, Wójta, P. Sekretarza, P. Skarbnik, P. 

P. Józefę Romanek – kierownik GOPS w Osieku Jasielskim.  

 

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

     Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, iż obecnych jest  13 

Radnych zatem obrady Sesji są prawomocne. 

 

Obecni na Sesji Radni to: 

1. Albin Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski, 

2.  Wierdak – Osiek Jasielski   

3. Krzysztof Kiciliński – Samoklęski 

4. Piotr Wojdacz – Samoklęski 

5. Władysław Świątek - Czekaj 

6. Danuta Czajkowska – Mrukowa 

7. Janusz Brączyk – Pielgrzymka 

8. Daniel Żarnowski – Pielgrzymka 

9. Kazimierz Wygonik – Załęże 

10.Stanisław Mastej – Załęże  

11.Zbigniew Mróz – Świerchowa 

12.Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka  

13.Henryka Gumienna – Zawadka Osiecka 

 

Ponadto w Sesji uczestniczyli: 

1. Adam Kudłaty – sołtys wsi Samoklęski 

2. Tadeusz Zawisza – sołtys wsi Osiek Jasielski 

3. Marian Bors – sołtys wsi Mrukowa 

4. Pykosz Mariusz - Wójt Gminy 

5. Piotr Rostek – Sekretarz Gminy 

6. Wioletta Mikołajczyk – Skarbnik Gminy 



7. Józefa Romanek - kierownik GOPS w Osieku Jasielskim 

 

Nieobecni na Sesji Radni to: 

1. Daniel Socha – Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski – nieobecność 

usprawiedliwiona, 

2. Marek Kiełbasa – Radny z miejscowości Świerchowa – nieobecność 

usprawiedliwiona. 

 

Ad.3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Wysoka Rado, porządek dzisiejszych obrad 

przedstawia się następująco:  

 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Stwierdzenie  prawomocności obrad. 

3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

5. Informacja Wójta z wykonania uchwał  podjętych na poprzedniej Sesji  

oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na okres 2017-

2020 

7. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

8. Sprawozdanie Wójta Gminy Osiek Jasielski z realizacji Programu współpracy 

Gminy Osiek Jasielski  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie za rok 2016. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/168/2017 Rady Gminy 

Osiek Jasielski z dnia 31 marca 2017r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z 

budżetu Gminy Osiek Jasielski w 2017r. Gminnemu Zakładowi Komunalnemu 

w Osieku Jasielskim. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski  

na rok 2017 Nr XXVI/142/2016 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 

2016r. 

11.Interpelacje radnych. 

12.Wolne wnioski i zapytania. 

13.Zakończenie Sesji. 



 

Wiceprzewodniczący Rady – Wysoka Rado jest wniosek o dołączenie  

do dzisiejszego porządku obrad dodatkowej uchwały w sprawie powierzenia 

reprezentowania Gminy Osiek Jasielski w Zgromadzeniu Powiatowo-Gminnego 

Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim. Uchwała dość istotna dlatego 

chciałbym ją wprowadzić jako pkt. 10 porządku, przed podjęciem uchwały 

budżetowej.  

Wiceprzewodniczący Rady – Kto jest za poszerzeniem porządku obrad o 

dodatkową uchwałę w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Osiek 

Jasielski w Zgromadzeniu Powiatowo-Gminnego Związku 

Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim? 

Poszerzenie porządku obrad o uchwałę w sprawie powierzenia 

reprezentowania Gminy Osiek Jasielski w Zgromadzeniu Powiatowo-

Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim zostało 

zatwierdzone jednogłośnie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś wnioski o zmianę 

porządku obrad? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie poszerzony porządek obrad. 

Kto jest za przyjęciem porządku obrad? 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

 

Wiceprzewodniczący Rady - Wysoka Rado protokół z Sesji Nr XXXI/2017 był 

umieszczony w BIP-ie. Był również dostępny w Urzędzie Gminy w biurze obsługi 

Rady Gminy.  

Czy są pytania, uwagi bądź sugestie związane z protokołem z ostatniej Sesji? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie protokół z Sesji Nr XXXI/2017? 

Kto jest za przyjęciem protokołu? 

Protokół został przyjęty jednogłośnie 



 

Ad. 5 Informacja Wójta  z wykonania uchwał  podjętych na poprzedniej 

Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 

Wójt przedstawił informację na temat uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz 

z realizacji prac w okresie międzysesyjnym. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś uwagi do wypowiedzi 

P. Wójta? 

Nie ma 

 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na okres 2017-2020. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – W ubiegłej kadencji Wysoka Rada powołała zespół, 

który działa od 2012 rok. Przewodniczącą zespołu jest P. Jolanta Maguda. Nie ma 

jej z nami na Sesji. Program jest napisany zrozumiałym językiem i myślę, że jest 

czytelny dla każdego, kto zechciał zgłębić temat. Jeśli będą jakieś pytania, 

postaramy się wspólnie odpowiedzieć. Zespół działa prężnie. Największą liczbę 

wniosków o założenie ,,Niebieskiej Karty” przyjęto w 2016 roku. Było ich aż 27.  

Czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na okres 2017-2020. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

 

 



Ad. 7 Ocena zasobów pomocy społecznej. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Jest obecna P. Romanek – kierownik GOPS, więc 

proszę ją o zabranie głosu i krótkie przedstawienie tego, co zawiera ocena zasobów 

pomocy społecznej.  

 

Józefa Romanek – Ocena zasobów pomocy społecznej jest opracowywana  

od 2011 roku jako zadanie obowiązkowe Gminy. Jest opracowywana na podstawie 

ustawy o pomocy społecznej. Opiera się na ocenie sytuacji społecznej, na analizie 

sytuacji demograficznej. Wysyła się ją do Regionalnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Jest również podstawą do planowania budżetu na następny rok. 

Wszystkie dane zawarte w ocenie pochodzą ze źródeł finansowych, statystycznych, 

własnych GOPS, sprawozdań i wydruków. Każdy z radnych otrzymał płytę  

z opracowanym dokumentem. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – Czy są pytania do przedstawionej oceny? 

Nie ma 

 

Ad. 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Osiek Jasielski z realizacji 

Programu współpracy Gminy Osiek Jasielski  z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Wysoka Rado, sprawa chyba wszystkim znana. Jak 

co roku, w budżecie mamy kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na ten cel. 

Skorzystały z niego trzy organizacje: dwa kluby sportowe oraz Stowarzyszenie 

,,AKACJA”.  

 

O godz. 16.12 obrady Sesji opuściła P. Józefa Romanek – kierownik GOPS w Osieku 

Jasielskim. 

 



Wiceprzewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania do przedstawionego 

sprawozdania? 

Nie ma 

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/168/2017 

Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 31 marca 2017r. w sprawie udzielenia 

dotacji celowej z budżetu Gminy Osiek Jasielski w 2017r. Gminnemu 

Zakładowi Komunalnemu w Osieku Jasielskim. 

 

Wioletta Mikołajczyk – Zmianą, którą wprowadza dzisiejsza uchwała jest jedynie 

zmiana terminu przekazania przez GKZ dokumentów dotyczących rozliczenia 

dotacji, która zgodnie z Państwa wolą, została przekazana do GZK. Termin ten 

został przesunięty z 30 grudnia 2017 roku na 31 stycznia 2018 roku, co jest 

oczywiście zgodne z przepisami prawa. Jest to czysta formalność, która na nic nie 

wpływa. 

 

Wiceprzewodniczący Rady - Czy są pytania? 

Nie ma 

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXX/168/2017 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 31 marca 2017r.  

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Osiek Jasielski  

w 2017r. Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Osieku Jasielskim 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy 

Osiek Jasielski w Zgromadzeniu Powiatowo-Gminnego Związku 

Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim. 

 

Wiceprzewodniczący Rady odczytał § 1 uchwały: ,, W skład Zgromadzenia 

Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim, 



zwanego dalej Zgromadzeniem, wchodzi Wójt Gminy Osiek Jasielski” oraz 

§ 2 uchwały: ,, Na wniosek Wójta Gminy Osiek Jasielski, powierza się 

reprezentowanie Gminy w Zgromadzeniu, w przypadku jego 

nieobecności, Sekretarzowi Gminy Osiek Jasielski”.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – O powołaniu Powiatowo-Gminnego Związku 

Komunikacyjnego dyskutowaliśmy rok temu. Wiemy co nas czeka jeśli chodzi  

o komunikację w Powiecie Jasielskim.  

Jeśli nie ma pytań poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie 

powierzenia reprezentowania Gminy Osiek Jasielski w Zgromadzeniu 

Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 

Osiek Jasielski na rok 2017 Nr XXVI/142/2016 Rady Gminy Osiek 

Jasielski z dnia 30 grudnia 2016r. 

 

Wioletta Mikołajczyk – Zmiany uchwały budżetowej są spowodowane pismem 

Wojewody Podkarpackiej. Dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale:750, 

gdzie chodzi głównie o przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Na początku roku, 

przy tworzeniu budżetu otrzymaliśmy 100 zł. Decyzją Wojewody otrzymane środki 

zostały cofnięte zarówno nam jak i ościennym gminom. Oprócz tego, zmiany, które 

dokonane są w wydatkach polegają tylko na tzw. zabiegach kosmetycznych. Dwie 

istotne zmiany to: przesunięcie środków na gospodarkę leśną, na rozdział: 02001, 

ponieważ będzie przygotowany dla Gminy operat leśny. Druga kwota jaka się 

pojawia to 15.000 zł na dziale: 71004. Jest top kwota na zabezpieczenie wykonania 

zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego, która musi być dokonana w 

związku ze złożami ropy.  

Wiceprzewodniczący Rady – Wysoka Rado, Komisja Budżetowa zapoznała 

się ze zmianami, które zaopiniowała pozytywnie.  

Czy są pytania? 

Nie ma 



Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 

Gminy Osiek Jasielski na rok 2017 Nr XXVI/142/2016 Rady Gminy Osiek 

Jasielski z dnia 30 grudnia 2016r. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 12 Interpelacje radnych. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje? 

Nie ma żadnych interpelacji. 

 

Ad. 13 Wolne wnioski i zapytania. 

 

Piotr Rostek – Chciałbym Wysoką Radę poinformować o dwóch sprawach 

sądowych. Jedna związana jest z Dębowcem. Nie będę mówił czego dotyczy,  

bo chyba wszyscy wiedzą o co chodzi. Wiemy, że kasacja nie została złożona, 

dlatego wyrok w II-ej instancji jest prawomocny. Kilka Sesji wstecz Wysoka Rada 

wprowadzała koszty sądowe do budżetu, które Gmina musiała z tego tytułu 

ponieść. Las nie został zasiedziany. Należy obecnie do Skarbu Państwa. Kwestię 

jego skomunalizowania, Gmina Osiek Jasielski musi przeanalizować z prawnikami. 

W głównej mierze chodzi o ustalenie czy Gmina spełnia wszystkie wymagane 

warunki do skomunalizowania lasu, tak by przeszedł na majątek gminny. O drugiej 

sprawie, o której chciałem poinformować dowiedzieliśmy się dzisiaj. Zakończyło się 

postępowanie w I-ej instancji w sprawie wytyczonej przez mieszkańca Mrukowej  

o zasiedzenie odcinka drogi gminnej. Wniosek został oddalony, choć jest to wyrok 

nieprawomocny. Powodowi przysługuje możliwość odwołania.  

 

Wójt – Chciałem jedynie przypomnieć niektórym Radnym wchodzącym w skład 

Rady Społecznej o jutrzejszym jej posiedzeniu. Rada została zwołana  

na godz.13.00. Proszę o obecność. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Czy są inne wnioski? 



Władysław Świątek – Jak wygląda sytuacja z budynkiem ,,starej szkoły” w 

Czekaju?  Będzie ogłoszony kolejny przetarg? Prosiłbym również o rozbiórkę 

ubikacji i śmietnika. Druga sprawa związana jest z lokalem przeznaczonym na 

sklep. Czy będzie powtórny przetarg? Wiem, że do pierwszego nikt się nie zgłosił. 

Trzecia sprawa dotyczy drzew przeznaczonych do wycinki. Mamy zezwolenie ze 

Starostwa Powiatowego. Prosiłbym, by dopilnować i doprowadzić do końca te trzy 

sprawy.  

 

Wójt – Pierwsza sprawa jest chyba wszystkim znana, w szczególności Sołtysowi  

z Czekaja.  Wiem, że był Pan zainteresowany kupnem tego budynku, wcześniej 

jego wydzierżawieniem. Nic nie możemy zrobić. Zrobiliśmy wycenę tego gruntu 

wraz z budynkiem. Wycena została ustalona na poziomie 30.000 zł. Nie przystąpił 

Pan do przetargu. Nie wiem z jakiego powodu. Ogłosiliśmy dwa przetargi. 

 

Władysław Świątek – Jeden przetarg. 

 

Wójt – Tak, jeden przetarg. Ogłosimy następny. Nie będziemy obniżać ceny, 

ponieważ uważamy, że rzeczoznawca, który dokonał wyceny, zrobił to solidnie. 

Myślę, że będziemy to robić do skutku, aż w końcu ktoś ten budynek kupi. Działka 

jest ładna. Znajduje się tam budynek, który aktualnie nie nadaje się do użytku, 

ale gdyby ewentualny nabywca był zainteresowany, można go wyremontować. 

Jeśli natomiast chodzi o sklep, ogłaszaliśmy dwa przetargi. Nikt się jednak nie 

zgłosił. Nie mamy na to wpływu. Sołtys powinien się wypowiedzieć co mamy z tym 

dalej robić. Czy ogłaszać kolejny przetarg czy też zagospodarujecie sobie  

te pomieszczenia sami. W sprawie wycinki drzew wiem, że jest wydana decyzja, 

więc spokojnie możemy przystąpić do wycinki. Pozyskane w ten sposób drzewo 

musimy sprzedać w drodze przetargu. Nie możemy go przykładowo przekazać 

komuś w zamian za wycinkę.  Na pewno się tym zajmiemy.  

 

Wygonik Kazimierz – Jutro jest przetarg na wymianę stolarki w Domu Ludowym 

w Załężu. Wpłynęły jakieś oferty? 

 

Wójt – Tak, wpłynęły dwie oferty.  



Wiceprzewodniczący Rady – Czy są inne wnioski? 

Nie ma  

Na tym zakończono obrady Sesji.  

 

Protokołowała: 

Monika Władyka 

 

 


